Spelregels Almelo
Doelgroep
Het Jeugdsportfonds Almelo is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met
17 jaar, woonachtig in de gemeente Almelo, die om financiële reden geen lid kunnen worden van
een sportvereniging.
Aanmelding
Een beroep op het Jeugdsportfonds kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een
persoon die als professional betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere.
Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht, de schoolarts,
de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of
gezondheidsorganisatie
Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair?
Voor informatie neem contact op met de Jeugdsportfondsconsulent. Deze is te bereiken op
almelo@jeugdsportfonds.nl
Ouder(s)/verzorger(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor
sportclubs.
Uitzondering
Het kan gebeuren dat ouders wel een inkomen hebben maar toch het sporten niet kunnen betalen.
Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders ondanks het
inkomen toch geen geld hebben om het sporten te betalen kan, bij uitzondering, toch een beroep
op het Jeugdsportfonds worden gedaan.
Bijvoorbeeld Ouders zitten in de schuldsanering, hebben een laag inkomen en veel kinderen,
éénouder gezin met laag inkomen enz. Het bestuur, van het Jeugdsportfonds Overijssel, neemt in
dit geval een besluit over de desbetreffende aanvraag.
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De aanvraag kan uitsluiten worden gedaan via de website door een door het
Jeugdsportfonds erkende intermediair.

Ouder(s) en kinderen/jongeren kunnen géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor
sportclubs).

Het Jeugdsportfonds keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering op
bijstandsniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput.

De intermediair motiveert de aanvraag door middel van het geven van korte informatie
over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie
wordt de aanvraag niet behandeld.

De bijdrage van het Jeugdsportfonds bedraagt maximaal €225 per jaar (sportseizoen)

Het Jeugdsportfonds keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s).

Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt
naar de vereniging.

Bijdragen voor sportkleding en andere sportattributen worden overgemaakt op de rekening
van de sportzaak waar de sportattributen worden aangeschaft

Het kind moet lid worden van een, door het NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders
in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport.

Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële
omstandigheden van de ouders en of verzorgers dit noodzakelijk maakt.

De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt
aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.

Belangrijk voor intermediairs

Ga na waar het kind woont. Woont het kind niet in Almelo? Dan kunt u een aanvraag
indienen bij Jeugdsportfonds Zwolle, Hengelo/Borne en voor de overige gemeenten kunt u
terecht bij Jeugdsportfonds Overijssel.

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen

Financiële motivatie: geef in uw motivatie aan waarom de ouders of verzorgers het sporten
niet kunnen betalen. (zonder financiële motivatie wordt uw aanvraag niet in behandeling
genomen)

U krijgt zo snel mogelijk via e-mail bericht over uw aanvraag.
 De betalingen zullen zo snel mogelijk (binnen twee tot drie weken) worden uitgevoerd.

